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9. LEKCE

Novinářka:
Dobrý den, omlouvám se, jsem 
novinářka a mám na starost 
kulturní rubriku a teď připravuji 
článek o etiketě napříč 
generacemi. Můžu se vás zeptat 
na pár otázek? Dlouho vás 
nezdržím.

Student:
Dobrý den, dobře…

Novinářka:
Jaký máte vztah ke kultuře 
a společenským akcím?

Student:
No, když jsme byli se ségrou malí, 
naši nás hodně brali do divadla 
a taky jsme hodně chodili 
do divadel a muzeí se školou, ale 
když to má člověk povinně, tak 
je jasný, že se mu nechce a že si 
to tam jde jenom odsedět. Teď si 
vybírám jen to, co mě baví, takže 
koncerty, kina, ale samozřejmě 
i do těch divadel někdy zajdeme, 
přece jenom by člověk neměl být 
úplně kulturní barbar.

Novinářka:
Když jste ve společnosti, 
dodržujete pravidla etikety? A co 
to pro vás vlastně znamená?

Student:
Já mám etiketu asi nejvíc 
spojenou s tím, jak se oblíct 
– třeba do toho divadla nebo 
na ples a pak taky jak jíst 
v restauraci, i když teda která 
vidlička se používá na co, to 
mi pořád dělá problém. A pak 
že holka by neměla vcházet 
do restaurace jako první a že 
starším lidem by se mělo uvolnit 
místo k sezení a tak. Nebo jak se 
chovat na úřadech nebo obecně 
k výš postaveným lidem. A ty 

základy dodržuju anebo se o to 
aspoň snažím.

Novinářka:
Jaká je podle vás situace 
ve společnosti? A souhlasíte, že 
starší generace je v tomto hodně 
konzervativní, a naopak mladí už 
etiketu neznají?

Student:
Záleží vždycky na konkrétních 
lidech. Ne všichni mladí jsou 
stejní, znám spoustu lidí 
v mým věku, kteří jsou dokonce 
i slušnější a uměj se líp chovat 
než někteří známí mých rodičů. 
Ale určitě se to postupem času 
mění, je fakt, že dneska holkám 
se už ruka nelíbá, kravata už taky 
není nutnost, začíná se tykat 
dřív, všechno je uvolněnější, 
neformálnější.

Novinářka:
To souhlasím. Jak moc je tedy 
podle vás etiketa důležitá 
a je něco, co považujete 
za nepřijatelné?

Student:
Tak důležitá rozhodně je, aspoň 
nějaký pravidla, jak se k sobě 
nebo ve společnosti slušně 
chovat, potřebujeme všichni, 
přece jenom jsme civilizovaná 
společnost a bez toho by to tady 
vypadalo hrozně. I když na obleky 
nejsem a kultuře taky zrovna 
třikrát nefandím, tak bych nikdy 
nešel do Národního divadla 
v riflích a teniskách.

Novinářka:
No, to máte pravdu, i to se někdy 
stává. Tak vám moc děkuji 
za odpovědi a ať se daří!

Student:
Nemáte za co, mějte se, nashle!
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Novinářka:
Nashle…


